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Kuka ratkoo ristikoita ja miksi?

Onko olemassa prototyyppinen risti-
konratkoja? Kuka on se neiti tai herra 
tai rouva X, joka joka viikko antaa osan 
ajastaan ei nyt niin kovin typerälle, mut-
ta kuitenkin kovin kaavamaiselle harras-
tukselleen?

Miksi tämä henkilö X jaksaa innostua 
viikko viikon jälkeen uusista tehtävistä, 
jotka kuitenkin muistuttavat melko pal-
jon toisiaan ja jotka toimivat samojen 
sääntöjen mukaan? Mikä on hänen mo-
tivaationsa?

Onko hän eläkeläinen, jolla ei ole muuta-
kaan tai parempaakaan tai halvempaa-
kaan tekemistä kuin ristikot ja televisi-
on katselu? Onko hän nero, joka haluaa 
osoittaa itse, kuinka hän ymmärtää pi-
rullisten laatijoiden liikkeelle laskemat 
sanaleikit ja juonet? Onko hän kiireinen 
työmatkailija, jolla on viimeisin helppo-
helppohelpporistikko etuistuimellaan 
paikallisjunassa?

Tätäkään asiaa ei liene tutkittu kovin 
paljon meidän maailmassamme. Yksi 
Ristikkoakatemian olemassaolon perus-
teista on myös saada selville kaikenlais-
ta ristikkoharrastuksesta. Laatimisesta, 

ratkomisesta, kaikesta mahdollisesta. 
Mutta suloisessa Suomessamme on lie-
vä ongelma: kukaan ei halua antaa min-
käänlaista palautetta. Palautetta tulee 
vain silloin, kun tekee jonkinlaisen asia- 
tai kirjoitusvirheen. Muuten ei koskaan 
kiitosta, ei oikeastaan edes moitteita. 
Tämä on erittäin turhauttavaa.

 Samaan aikaan kun kaikki some-ihmiset 
kritisoivat ja teurastavat toisiaan Instag-
ram-markkinoilla, me vanhanaikaiset 
kynä- ja kumi-ihmiset emme vaivaudu 
koskaan sanomaan mitään. Olemme-
ko niin tyytyväisiä saamaamme tarjon-
taan? Vai yksinkertaisesti vain sitä miel-
tä, että jos jotakin johonkin kommentoi, 
niin ei se kuitenkaan mitään muuta?

Paitsi tietysti, jos jokin nyt oikeasti är-
syttää. Mutta meidän tarkoituksemme 
ei ole oikeasti vain ärsyttää, vaan myös 
saada oikeaa palautetta oikeilta ihmisil-
tä. Oikeilta ratkojilta oikeille laatijoille. 
Mikä miellyttää, mikä ei? Miksei kukaan 
sano mitään? Somessa vuodatetaan är-
syyntymistä kaikista maailman asiois-
ta. Miksei kukaan halua antaa oikeaa pa-
lautetta ja rakentavaa kritiikkiä omasta 
harrastuksestaan suoraan niille, jotka 
kaiken tämän sisällön kuitenkin tarjoa-
vat ja tuottavat?
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